
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 شرح رياض الصالحين
 شرح أحاديث الباب

  الشيخ/ خالد بف عثماف السبت

 
 الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل، أما بعد: 

حراـ وشبيات في قوع و و  ،أو الخوؼ مف فتنة في الديف ،استحباب العزلة عند فساد الناس والزماف"باب ففي 
-  قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-حديث سعد بف أبي وقاص  -رحمو اهلل-المصنؼ  دأور  "ونحوىا

 رواه مسمـ.  ،(ٔ)((الخفيّ  الغنيّ  إف اهلل يحب العبد التقيّ ))يقوؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ
عمى  -تبارؾ وتعالى-فيو إثبات صفة المحبة هلل  ،((إف اهلل يحب العبد التقي)): -صمى اهلل عميو وسمـ-وقولو 

 -تبارؾ وتعالى-يـ اهلل بحءت في الكتاب والسنة في ذكر مف ياألحاديث التي جاو ما يميؽ بجاللو وعظمتو، 
ويتحقؽ بو مف أجؿ  ،ليتصؼ بذلؾ ؛تبارؾ وتعالى-وأف يجمعيا اإلنساف ليعرؼ محبوبات الرب  ،جديرة بالعناية
بالنوافؿ حتى  وال يزاؿ عبدي يتقرب إليّ ))ور: ، كما في الحديث القدسي المشي-سبحانو وتعالى-أف يحبو اهلل 

 .(ٕ)((...يسمع بوفإذا أحببتو كنت سمعو الذي  ،أحبو
، التقي يعني الذي قد جعؿ بينو وبيف عذاب اهلل وقاية بفعؿ ما (())إف اهلل يحب العبد التقي الغني الخفي: فينا

فمنيـ مف يترؾ األمور  ،وتوف بالتقوىوالناس يتفا ،وراتظيعني يفعؿ المأمورات ويترؾ المح ،أمر وترؾ ما نيى
 .فيذه مراتب عالية في التقوى ،ويسارع في الخيرات ،المكروىة ويفعؿ األمور المستحبة

 ،عف كثرة العرض ىنليس الغِ ))واحتج بحديث:  ،بأف المراد بو غني النفس الغنيّ  -رحمو اهلل-المصنؼ  فسرو 
نما الغِ  ٍٍ  ىنوا  ـ توجد عنده القناعة وغناء ف ميما أوتي مف الدنيا ومتاعيا إف لوذلؾ أف اإلنسا ،(ٖ)((النفس ىنِغ

لو ))وىو أف اهلل قاؿ:  ،في آية قد نسخ لفظيا وبقي حكميا -عميو وسمـ صمى اهلل-ا قاؿ النبي النفس فإنو كم
ابف آدـ إال  -أو وال يمأل جوؼ-وال يسد جوؼ  إلى أف قاؿ: ،بتغى ثالثاً ال كاف البف آدـ وادياف مف ذىب

 .، وىذا شيء مشاىد(ٗ)((ويتوب اهلل عمى مف تاب ،التراب
إف اهلل يحب العبد التقي الغني ))الماؿ، كما قاؿ البيضاوي وابف عياض والطيبي:  ىومف أىؿ العمـ مف فسره بغن

يعني عنده ما يكفيو  ،عف الناس النفس وىو مستغفٍ  ىنو يتصؼ بغنإ، ولو أنو فسر بالمعنييف بحيث ((الخفي

                                                 

 (.ٜٕ٘ٙأخرجو مسمـ، في أوؿ كتاب الزىد والرقائؽ، برقـ ) -ٔ
 (.ٕٓ٘ٙأخرجو البخاري، كتاب الرقاؽ، باب التواضع، برقـ ) -ٕ
(، ومسػػػمـ، كتػػػاب الزكػػػاة، بػػػاب لػػػيس الغنػػػى عػػػف كثػػػرة ٗٗٗٙاري، كتػػػاب الرقػػػاؽ، بػػػاب الغنػػػى غنػػػى الػػػنفس، بػػػرقـ )أخرجػػػو البخػػػ -ٖ

 (.ٔ٘ٓٔالعرض، برقـ )
(، ومسمـ، كتػاب الزكػاة، بػاب لػو أف البػف آدـ واديػيف ٖٙٗٙأخرجو البخاري، كتاب الرقاؽ، باب ما يتقى مف فتنة الماؿ، برقـ ) -ٗ

 .(ٛٗٓٔالبتغى ثالثا، برقـ )



نما قد اكتفى ،لمقصود كثرة العرضوليس ا وطمب ما في  ،ذىب ماء وجيو بتكفؼ الناسولـ يُ  ،نفسو وأعؼّ  ،وا 
 أيدييـ. 

ذا غاب لـ يذكر ،لـ يعرؼإذا حضر  ،الذي ال يعرؼ :اد بوفالمر  وأما الخفيّ  فميس مف الناس الذيف قد  ،وا 
نما ىو خفي في شأنو  ،-وتعالى تبارؾ -ؿ بذنوبو وبطاعة اهلل وفي حالو قد شغ ،اشتيروا وعرفوا ونحو ذلؾ، وا 

ىو  -صمى اهلل عميو وسمـ-فالنبي  ؛ال يشعر بو الناس، وليس معنى ذلؾ أف مف لـ يكف بيذه الصفة أنو مذموـ
، وىكذا أيضًا -رضي اهلل تعالى عنيـ وأرضاىـ-، وىكذا كبار الصحابة -عميو الصالة والسالـ-أعرؼ الخمؽ 

ومف قاـ ونيض بشيء مف مصالح ىذه  ،عرؼالبد أف يُ  ،العدؿ في ىذه األمة سمفًا وخمفاً وأئمة  ،والعمماء ،القادة
وىذا الحديث يربي عمى -غي أف يمتفت العبد إليو األمة العامة فالبد أف يعرفو الناس، ولكف المقصود الذي ينب

أو يريد أف يعرفو  ،ضأف اإلنساف ال يتطمب الرفعة والعمو في األر  -ىذا المعنى وجاءت أحاديث أخرى كذلؾ
، والنبي  ،الناس عمى غنـ بأفسد ليا مف  ما ذئباف جائعاف أرسال))قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-فإف ذلؾ مذمـو
يعني أف ذلؾ يفسد دينو أعظـ مف إفساد الذئبيف الجائعيف  ،(٘)((المرء لمماؿ والشرؼ لدينو -أو مف حب-إرادة 

ذئب ولو لـ يكف جائعًا فإنو يفتؾ بالغنـ جميعًا، فكيؼ بو إذا كاف جائعًا؟ ال ؟فما ظنكـ ،ف أرسال عمى غنـذيْ مال
قدـ في محافؿ وأف يُ  ،ذا حب الشرؼ أف يكوف لو منزلة في نفوس الناس، وأف يعظموه ويقدروه، وينوىوا بوكوى

 حو ذلؾ. ون ،وأف يحرص عميو ،وأف يطمبو ،ينبغي لممسمـ أف يمتفت إليوال الناس وما أشبو ىذا، ىذا أمر 
قاؿ رجؿ: أي الناس أفضؿ يا رسوؿ اهلل؟ وفي بعض  -رضي اهلل عنو-ثـ ذكر حديث أبي سعيد الخدري 

يعني يجاىد الكفار بمالو ونفسو،  ،((نفسو ومالو في سبيؿ اهللبمؤمف مجاىد ))الروايات أي الناس خير؟ قاؿ: 
، وىذا ىو الشاىد معتزؿ في شعب مف (ٙ)((بوعاب يعبد ر عب مف الش  ثـ رجؿ معتزؿ في شِ )) :: قاؿ؟ثـ مف :قاؿ

صمى اهلل عميو -كقولو  ،جمع ىذا مع النصوص األخرىولكف يُ  ،اىره يدؿ عمى فضؿ العزلةظوىذا ب ،الشعاب
، (ٚ)((ذاىـأوال يصبر عمى  ،المؤمف الذي يخالط الناس ويصبر عمى أذاىـ خير مف الذي ال يخالطيـ)): -وسمـ

 أو نحو ذلؾ.  ،أو وقوع الفتف ،الزماف معينة عند فسادأحواؿ  عمى يحمؿ فمثؿ ىذا
شب يعني: المكاف الذي يوجد فيو أثر المطر مف العُ  ،ذلؾومسيؿ الماء ونحو  ،عب ىو: الطريؽ في الجبؿوالش  

 .ونحو ىذا
 متفؽ عميو.  ،(ٛ)((مف شره الناَس  دعُ يتقي اهلل ويَ )) :وفي رواية

                                                 

(، والنسػػػػائي فػػػػي الكبػػػػرى، بػػػػرقـ ٖٕٙٚ، بػػػػرقـ )-صػػػػمى اهلل عميػػػػو وسػػػػمـ-أخرجػػػػو الترمػػػػذي، فػػػػي أبػػػػواب الزىػػػػد عػػػػف رسػػػػوؿ اهلل  -٘
(، وقػػػاؿ محققػػػوه: "إسػػػناده صػػػحيح"، وصػػػححو األلبػػػاني فػػػي صػػػحيح الجػػػامع، بػػػرقـ ٗٛٚ٘ٔ(، وأحمػػػد فػػػي المسػػػند، بػػػرقـ )ٜٙٚٔٔ)
(ٕ٘ٙٓ.) 
(، ومسػمـ، كتػاب اإلمػارة، بػاب فضػؿ الجيػاد ٜٗٗٙط السػوء، بػرقـ )اّل العزلػة راحػة مػف ُخػأخرجو البخاري، كتاب الرقػائؽ، بػاب  -ٙ

 (.ٛٛٛٔوالرباط، برقـ )
(، وابػف ماجػو، ٕٚٓ٘، بػرقـ )-صػمى اهلل عميػو وسػمـ-أخرجو الترمذي، في أبواب صفة القيامة والرقػائؽ والػورع عػف رسػوؿ اهلل  -ٚ

 (.ٔ٘ٙٙ(، وصححو األلباني في صحيح الجامع، برقـ )ٕٖٓٗأبواب الفتف، باب الصبر عمى البالء، برقـ )
(، ومسػػمـ، ٕٙٛٚالجيػػاد والسػػير، بػػاب أفضػػؿ النػػاس مػػؤمف مجاىػػد بنفسػػو ومالػػو فػػي سػػبيؿ اهلل، بػػرقـ ) كتػػابأخرجػػو البخػػاري،  -ٛ

 (.ٛٛٛٔكتاب اإلمارة، باب فضؿ الجياد والرباط، برقـ )



يوشؾ أف يكوف )): -صمى اهلل عميو وسمـ-قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -عنورضي اهلل -وأيضًا مف حديث أبي سعيد 
 .رواه البخاري ،(ٜ)((يفر بدينو مف الفتف ،الجباؿ، ومواقع القطر ؼَ عَ بع بيا شَ يتّ  ماؿ المسمـ غنـٌ  خيرَ 

ؿ فاعتز  ،وقعت الفتنة -رضي اهلل عنو-وبعد أف قتؿ عثماف  ،-صمى اهلل عميو وسمـ-وقع ذلؾ بعد وفاة النبي 
 .رضي اهلل تعالى عنيـ وأرضاىـ-جماعة مف الصحابة 

حيث يظير أثره  ((ومواقع القطر)) ،ؼ الجباؿ: أعالي الجباؿعَ والمقصود بشَ  ،يدؿ عمى القرب ((يوشؾ))قولو: 
 رواه البخاري.  ،((يفر بدينو مف الفتف)) ،فالمطر إذا نزؿ بأرض أنبتت مواضع الكأل مف الكأل،

ما بعث اهلل نبيًا إال رعى ))قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-أف النبي  -رضي اهلل عنو-وذكر حديث أبي ىريرة 
 رواه البخاري.  ،(ٓٔ)((ىا عمى قراريط ألىؿ مكةاكنت أرع ،نعـ))، فقاؿ أصحابو: وأنت؟ قاؿ: ((الغنـ
 :بموضوع العزلة ة ىذا الحديثعالق

ف ذلؾ ال يعيبو، إ :كأنو أراد أف يقوؿ ،وىو الغنـما ذكر  ((ماؿ المسمـ يوشؾ أف يكوف خيرَ )) حديث:ما ذكر ل
 .الحديث وف ذلؾ نقصًا في مرتبتو فجاء بيذاوال يك
ف قاؿ بو بعض أىؿ  ،في مكة ترعى بو دوابيـ بعضيـ قاؿ: قراريط المقصود بو مكاف ((قراريط))قولو:  وىذا وا 

أو  ،نيا مف الدينارإوليذا قاؿ بعضيـ:  ،اؿوالمتبادر إلى الذىف أف القراريط ىي مف الم ،ستبعدالعمـ إال أنو مُ 
 .الدرىـ

ة أمور ربة لو عمى سياسف ذلؾ يكوف دُ إذكرىا أىؿ العمـ فقالوا: لمغنـ  -عمييـ السالـ-رعي األنبياء والحكمة في 
ـ   ،الناس لى  ،ج  إلى مراعاة الضعيفة منياوذلؾ أف الغنـ تحتا ؛والرفؽ بيـ ،شعثيـ ول ـ  وا  في والنظر  ،شعثيا ل

وتورث صاحبيا طبيعة مف  ،كما ىو معموـ بؿمف اإل افيسوسيا، والغنـ أسيؿ انقيادً  ،مصالحيا وما إلى ذلؾ
اديف مف رعاة ذكر أف الجفاء والرعونة في الفدّ  -صمى اهلل عميو وسمـ-، فإف النبي ال توجد عند رعاة اإلبؿ الميف

وما يخالطو مف الدواب ونحو ذلؾ يؤثر  ،ف الصنائع، فما يخالطو اإلنساف ويزاولو م(ٔٔ)اإلبؿ مف ربيعة ومضر
 ،ينةإذا تبايعتـ بالعِ ))قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-وليذا النبي  ؛وىيئتو وسمتو ونحو ذلؾ في طبيعتو وشخصيتو
ال ينزعو عنكـ حتى ترجعوا إلى  سمط اهلل عميكـ ذالً  ورضيتـ بالزرع ،-الحرث كناية عف- وأخذتـ بأذناب البقر

 .(ٕٔ)((دينكـ
 .(ٖٔ)"ما دخؿ ىذا بيتًا إال دخمو الذؿ"قاؿ:  ،فيو المحراث لما دخؿ بعض الصحابة بيتًا فرأىوكذلؾ 

                                                 

 (.ٜٔالفرار مف الفتف، برقـ )أخرجو البخاري، كتاب اإليماف، باب مف الديف  -ٜ
 (.ٕٕٕٙأخرجو البخاري، كتاب اإلجارة، باب رعي الغنـ عمى قراريط، برقـ ) -ٓٔ
(، ومسمـ، كتاب اإليماف، ٕٖٖٓأخرجو البخاري، كتاب بدء الخمؽ، باب: خير ماؿ المسمـ غنـ يتبع بيا شعؼ الجباؿ، برقـ ) -ٔٔ

 (.ٔ٘فيو، برقـ )باب تفاضؿ أىؿ اإليماف فيو، ورجحاف أىؿ اليمف 
(، وصػػححو األلبػػاني فػػي صػػحيح الجػػامع، بػػرقـ ٕٖٙٗأخرجػػو أبػػو داود، أبػػواب اإلجػػارة، بػػاب فػػي النيػػي عػػف العينػػة، بػػرقـ ) -ٕٔ
(ٕٖٗ.) 

 (.ٕٖٕٔرواه البخاري، كتاب المزارعة، باب ما يحذر مف عواقب االشتغاؿ بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر بو، برقـ ) -ٖٔ



ال يوجد عند أىؿ الفروسية، ويوجد ذلؾ  بمعنى أف أىؿ الزرع فييـ مف المسكنة والضعؼ والمسالمة والخنوع ما
، وأىؿ اإلبؿ فييـ الغمظة -اهلل عميو وسمـ صمى-عند أىؿ البقر، وأىؿ الغنـ فييـ السكينة كما أخبر النبي 

 .وأىؿ الفروسية فييـ مف العزة والنخوة ما ال يوجد عند أىؿ الزرع مثالً  ،والجفاء؛ ألنيـ يكتسبوف ذلؾ مف طبعيا
ف خير مِ ))أنو قاؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-عف رسوؿ اهلل  ،-رضي اهلل تعالى عنو-ثـ ذكر حديث أبي ىريرة 

كمما سمع )) ،يعني أنو يركب فرسو ،((يطير عمى متنو ،رسو في سبيؿ اهللممسٌؾ عناف ف ـ رجؿٌ معاش الناس لي
والييعة ىي  ،بمعنى أنو يطير يعني يسرع عمى ظير ىذا الفرس ،((عة أو فزعة طار عميو يبتغي القتؿيْ ىَ 

يعني حيث  ،((ولموت مظان  أو فزعة طار عميو يبتغي القتؿ أو ا عةيْ ىَ كمما سمع )) ،الصوت لمحرب وىكذا الفزعة
 أو بطف وادٍ )) ،يعني أعالي الجباؿ ،((عؼفة مف ىذه الش  عَ نيمة في رأس شَ أو رجؿ في غُ )) :وقاؿ ،ظف الموتيُ 

ليس مف الناس إال ، -يعني الموت- ويعبد ربو حتى يأتيو اليقيف ،تي الزكاةويؤ  ،يقيـ الصالة ،مف ىذه األودية
  رواه مسمـ.  ،(ٗٔ)((في خير

 واهلل تعالى أعمـ. ، ويكؼ شره عف الناس ،وما يوقع فييا ،عنى أنو يدع الفتفبم
 وعمى آلو وصحبو وسمـ. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

           

                                                 

 (.ٜٛٛٔمـ، كتاب اإلمارة، باب فضؿ الجياد والرباط، برقـ )أخرجو مس -ٗٔ


